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dokończenie na str.6

W ubiegłym tygodniu, w lokalnej 
telewizji wyemitowano kolejny pomysł 
redakcji Piotra Ćwiklińskiego z TVK 
AURA  i Ryszarda Tańskiego z Dwuty-
godnika Puls Powiatu. Program o ko-
biecym punkcie widzenia na problemy 
miasta, gminy Pyrzyce, o kulturze i po-
lityce widzianej kobiecym okiem.

Tak powinno brzmieć po-
witanie przed każdą konferen-
cją prasową Olecha, a właściwie 
briefingiem jak mówili organi-
zatorzy z Bezpartyjnego Komi-
tetu Wyborczego Wyborców Je-
rzego Marka Olecha. W ubie-
głotygodniowy czwartek, pełno-
mocnik BKWWJMO Mariusz 
Szymkowicz zaprosił dziennika-
rzy na briefing prasowy. Z lako-
nicznego zaproszenia nie wyni-

kało: co będzie w programie? Kto 
będzie w programie? Jaki będzie 
jego przebieg? W związku z po-
wyższym, już na początku spotka-
nia, po wstępie prowadzących za-
pytałem, w imieniu części dzien-
nikarzy, czy przewidują punkt na 
pytania od nas. I już na dzień do-
bry, pełnomocnik BKWWJMO 
pouczył mnie, że to jest briefing  
i pytań się nie przewiduje.

dokończenie na str.10

Czas wakacyjnych imprez już 
za nami, jednym z tych, którzy nie 
przyjęli tego do wiadomości jest 
burmistrz – kandydat Jerzy Marek 
Olech, który korzystając z atutów by-
cia burmistrzem, niby to na boku pro-
wadzi nieustająca kampanię. A to coś 
otwiera, a to jest gościem czegoś, co 

pracownicy podlegli mu sklecą, albo 
zależna od ciastek i herbaty Olecha 
organizacja go zaprosi, oczywiście 
burmistrz - to burmistrz jak urzęduje 
to bywa i ma prawo wałować niezde-
cydowanym głowy, by ci oddali na 
niego głos.

dokończenie na str.5

SPRAWA BEZ POJEDNANIA LIDER EKOLOGII .

LIST OTWARTY

dokończenie na str.2

My, niżej podpisani mieszkańcy 
Laskowa stanowczo protestujemy 
przeciwko pisaniu nieprawdy i zada-
waniu kłamliwych oszczerstw wobec 
Rady Sołeckiej i Natalii Kibały, za-
mieszczonych w Tygodniku Pyrzyc-
kim w artykule Eweliny Sosnow-
skiej pt. Mieszkańcy odwołali soł-
tys Laskowa. „Byłam niewygodna 
dla wójta”. Teresa Sendłak udzieliła 
kłamliwego wywiadu podając nie-
prawdziwe informacje, które na se-
sji rady gminy poparł radny Jarosław 

Smyka obrażając Radę Sołecką, Na-
talię Kibałę, oraz wójta gminy Marka 
Kibałę. Oświadczamy, iż Rada So-
łecka i państwo Kibałowie nie zbie-
rali podpisów, nie angażowali się w 
żaden sposób w odwołanie sołtysa 
Teresy Sendłak. Odwołana Teresa 
Sendłak manipulowała mieszkań-
cami, w sposób arogancki odnosiła 
się do nas i obrażała nas oraz stra-
szyła prokuratorem, a co najważniej-
sze nie realizowała statutowych za-
dań sołectwa.
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Sonda Lipiany

Chodzę często na grzyby. Bar-
dzo lubię je zbierać. Jak nie poznam 
jakiegoś grzyba, to po prostu go nie 
zrywam. Najczęściej grzyby suszę. 

Bardzo lubię chodzić do lasu, 
ale teraz nie chodzę, bo muszę zaj-
mować się dziećmi. Jeśli już się wy-
biorę, to zawsze z kimś, bo sama się 
boję. Zazwyczaj grzyby suszę i do-
daję do pierożków, które wszyscy 
bardzo lubimy. 

Nie zbieram grzybów, bo ich nie 
lubię. Nie przypominam sobie, żeby 
ktoś w mojej rodzinie zajmował się 
zbieraniem grzybów. 

Lubię chodzić na grzyby, ale 
aktualnie skupiam się na wycho-
waniu dziecka. W mojej rodzinie 
grzybobranie to wielopokoleniowe 
hobby. 

Ja na grzyby nie chodzę, ale 
chodzi mój brat, mama i tata. Ze-
brane grzyby mama dodaje do zup 
lub suszy je. 

„Na grzyby, na grzyby...?”

dokończenie ze str. 1

W dniu 20.09 br. w Bielicach w 
obecności mieszkańców Gminy oraz 
gości z Niemiec dokonano uroczy-
stego odsłonięcia pamiątkowej tablicy, 
poświęconej pamięci dawnych miesz-
kańców Bielic. Wśród przybyłych zza 
zachodniej granicy gości znalazły się 
osoby, które przed siedemdziesięcioma 
laty, jeszcze jako dzieci, mieszkali w 
Bielicach oraz krewni byłych miesz-
kańców, których nie ma już między 
nami. Uroczystość rozpoczęto mszą 
świętą ekumeniczną odprawioną przez 
księdza proboszcza Jana Farona oraz 
pastora Riedla z Penkun. W dalszej 
części uroczystości wszyscy uczest-
nicy zgromadzili się na placu przyko-
ścielnym. Zanim nastąpiło odsłonięcie 
tablicy kilka słów do zebranych kie-
rowali: wójt gminy Bielice Zdzisław 
Lech Twardowski, burmistrz gminy 
Tantow Andreas Meincke oraz przed-
stawiciel byłych mieszkańców Bielic 
pan Gerhard Sack, który w dzieciństwie 
mieszkał w gospodarstwie domowym 
obecnie należącym do państwa Kę-
dziów w Bielicach. Uroczystego odsło-
nięcia tablicy wspólnie dokonali wójt 
gminy Zdzisław Lech Twardowski, 
pełnomocnik wojewody zachodniopo-
morskiego ds. mniejszości narodowych 
i etnicznych pani Nelli Kopańska, bur-
mistrz gminy Tantow Andreas Meincke 
oraz pan Gerhard Sack.

Po poświęceniu tablicy delegacje 
złożyły wiązanki kwiatów oraz zni-
cze. Całej ceremonii towarzyszyła asy-
sta kompanii honorowej oraz orkie-
stra wojskowa. Druga część uroczy-
stości miała charakter mniej oficjalny, 
ale równie sentymentalny. Zaprezen-
towano wystawę zbiorów starych fo-
tografii mieszkańców Bielic, zarówno 
ze strony niemieckiej jak i polskiej. 
Wiele osób mogło rozpoznać swoje 
domy na zdjęciach z lat 30 XX wieku, 
kiedy Bielice nosiły nazwę Beelitz  
i były zamieszkane przez społecz-
ność niemiecką. Zbiory fotografii na 
wystawę przez wiele lat kompleto-
wał mieszkaniec Bielic pan Karol Wą-
dołowski. To z jego inicjatywy po-
wstała zaprezentowana podczas uro-
czystości wystawa. Wójt Gminy w 
podziękowaniu za zaangażowanie  
i trud włożony w organizację wydarze-
nia przekazał panu Karolowi wyrazy 
wdzięczności. Dziękowano również 
pani Elżbiecie Kreft, która wspólnie z 
panem Karolem przygotowywała wy-
stawę. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim sponsorom, dzięki którym mogli-
śmy zorganizować tą uroczystość oraz 
państwu Kalinowskim ze Stargardu, 
którzy ufundowali pamiątkową tablicę.

PP

LIST OTWARTY

 Co do boiska w Wołdowie, to za-
łączamy zdjęcia aktualne tego, jak 
to słyszeliśmy, pozytywnego działa-
nia byłej pani Sołtys. Odwołanie pani 
Sendłak ze stanowiska to była de-
cyzja nas, mieszkańców Laskowa i 
Wołdowa, a nie Rady Sołeckiej, czy 
też  państwa Kibałów. Artykuł na w/w 
temat i komentarze radnego Smyki 
są tylko dowodem na to, że pani Te-
resa Sendłak nie potrafi z godnością  

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

pogodzić się z odebraną jej funkcją,  
a radny Smyka „kupi” każdy temat, 
by tylko wójtowi dokopać.

Z poważaniem wiarygodni miesz-
kańcy z wiarygodnymi podpisami.

List został przekazany do 
Redakcji:

1. Tygodnika Pyrzyckiego
2. Dwutygodnika Puls Powiatu
3. Pani Teresie Sendłak

Na listach znajdują się 63 podpisy 

Boisko w Wołdowie
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Sonda Przelewice

Nie chodzę już do lasu. Cho-
dziłem kiedyś, ale to było bardzo 
dawno temu.

Teraz nie chodzę na grzyby, 
bo mam chorą nogę. Kiedyś czę-
sto się chodziło. Jeżeli chodzi o je-
dzenie grzybów, to zależy, jak kto 
przyrządzi. 

Rozróżniamy grzyby jadalne od 
trujących. Często chodzimy do lasu 
na grzyby i bardzo lubimy je jeść.

Kiedyś chodziłam często na 
grzyby, bo mieszkałam przy le-
sie. Przeważnie robiłam maryno-
wane, ale lubię też gotowane i su-
szone. Jak spróbuje się trującego 
grzyba, to ma on smak bardzo pa-
lący i gorzki. 

Lubię chodzić do lasu na grzyby. 
Znam się dobrze na nich. Teraz rza-
dziej chodzę na grzybobranie niż 
kiedyś.

„Na grzyby, na grzyby...?”

20 września 2014 r. odbył się VII 
Złaz Ziemi Przelewickiej, zorganizo-
wany przez Przelewickie Stowarzy-
szenie Edukacyjne „Wyrównajmy 
Szanse” i realizowany w ramach do-
tacji z budżetu Gminy Przelewice. 
Celem imprezy był aktywny wypo-
czynek, obserwacja przyrody i inte-
gracja z uczestnikami rajdu. Człon-
kowie SKO działającej przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Żukowie 
wyruszyli ok. godz. 9:30 z krzyżówki 
do miejscowości Kluki. Szli czer-
wonym szlakiem,  który prowadził 
przez piękne zakątki gminy Prze-
lewice. Do miejsca zbiórki - Gim-
nazjum im. Olimpijczyków Ziemi 
Przelewickiej w Przelewicach - do-
tarli ok. godz. 11:30. Dzieci uczest-
niczyły w konkursach: sportowym, 
plastycznym, wiedzy, na najciekaw-
sze zdjęcie grupy (wykonane na tra-
sie) oraz śpiewały piosenkę o pracy 
rolników. Ponadto uczniowie pod-
czas marszu promowali Szkolną 
Kasę Oszczędności.

W gminie Przelewice są jesz-
cze szkoły podstawowe, w których 
uczniowie mogliby w nowoczesny 
sposób oszczędzać. Podczas spotka-
nia na Złazie nadarzyła się okazja, 
by zachęcić kolegów i koleżanki z 
dwóch szkół do wstąpienia w szeregi 
SKO. Członkowie SKO w Żukowie 
przekazali opiekunom grup ze szkół 
podstawowych materiały promujące 
nowoczesne SKO. Teczki SKO za-
wierały poradniki dla rodziców, po-

radniki Brawo Bank, broszurę „Przy-
gody Kuby pieniążka i żyrafy Lo-
katki”, kolorowankę Kuby Pieniążka 
i żyrafy Lokatki oraz ulotki zachę-
cające do założenia SKO Konta dla 
Ucznia.

Szkolne Kasy Oszczędności to 
największy, najstarszy i najbardziej 
rozpoznawalny w Polsce program 
edukacji finansowej. Obecnie SKO 
to unikalne rozwiązanie w skali Eu-
ropy, dostosowane do potrzeb pol-
skich uczniów. W skład oferty SKO 
wchodzi: bezpieczny, atrakcyjny gra-
ficznie, zrozumiały dla dzieci serwis 
bankowości internetowej, atrakcyjnie 
oprocentowane rachunki dla uczniów 
w wieku od 6 do 13 lat, szkół, rad ro-
dziców. Edukację finansową warto 
rozpocząć jak najwcześniej. Dzieci 

powinny w miarę szybko zrozumieć 
jaka jest rola pieniędzy i jak nimi roz-
sądnie gospodarować. SKO Konto 
dla Ucznia pozwala najmłodszym 
uczyć się oszczędzania poprzez za-
bawę. Dzieci mogą podglądać stan 
swoich środków pieniężnych, histo-
rię oszczędzania, planować wydatki. 
Najaktywniejsi zakładają skarbonki 
i zdobywają odznaki. Za prowadze-
nie kont bank PKO BP nie pobiera 
opłat, a gromadzone tam środki pie-
niężne są wysoko oprocentowane – 
4,5% (do 2500 zł).  SKO Konto dla 
Ucznia udostępnione jest w serwisie 
internetowym SKO www.sko.pkobp.
pl dzieciom - członkom SKO.

Teresa Kaczmarek

Zahorenko będzie sprzątał?
Na facebooku kandydata na sta-

nowisko burmistrza Pyrzyc, Daniela 
Zahorenki możemy przeczytać – „19 
września pyrzyckie szkoły przepro-
wadziły cykliczną międzynarodową 
akcję pt. „Sprzątanie świata”, w któ-
rej łączy się powszechną manifesta-
cję przeciw zaśmiecaniu środowiska  
z pracą społeczną nad jego oczysz-
czeniem. Warto, by do akcji, oprócz 
dzieci i młodzieży, dołączyli w spo-
sób faktyczny dorośli. To okres wy-
borczy, 16 listopada 2014 roku wy-
bierzemy nowe władze samorządowe. 
Wszyscy mamy nadzieję na lepsze ju-
tro. W tym celu zapraszamy w dniu 4 
października do udziału w sprzątaniu 
Pyrzyc. Spotykamy się na placu przy 
mini-tężniach o godzinie 11. Nie ro-
bimy wiecu wyborczego. Lepiej wy-
korzystać ten czas na coś pożytecz-
nego. Wspólnie posprzątajmy mia-
sto! Szczególnie zapraszam kandy-
datów na radnych gminnych i powia-
towych oraz kandydatów na burmi-
strza. Zapraszamy również pyrzyckie 
media by nie tylko mogły relacjono-
wać tę szczytną akcję, ale czynnie w 
niej uczestniczyć. OCZYŚĆMY PY-

RZYCE Z ŚMIECI!” – koniec cytatu. 
Kolejny po gorącej kawie i słynnym 
oświadczeniu pełnomocnika Ole-
cha o terrorze medialnym kwiatek 
wyborczy. Jak trzeba być naiwnym, 
żeby liczyć na to, że jakikolwiek kan-
dydat z innych partii, czy komitetów 
wyborczych przyjdzie na apel Zaho-
renki, żeby robić mu kampanię. Na-
wet jeżeli Zahorenko zaklina się, że 
to nie kampania – to i tak to jest kam-
pania, bo w okresie wyborczym  co-
kolwiek robi jakikolwiek kandydat, 
będzie postrzegane jako kampania, 
chyba prościej nie da  się tego wyja-
śnić. I jeszcze jedno panie Danielu, 
jest pan mieszkańcem Szczecina  
i czemu nie sprząta pan tego miasta 
i tam nie zwraca się do prezydenta 
Krzystka i innych różnych kandyda-
tów, skoro oczywiście nie jest to kam-
pania i chodzi panu tylko o wolny od 
śmieci świat? Teraz dopiero pan Da-
niel strzelił sobie w stopę. Już widzę 
oddelegowanych obserwatorów po-
szczególnych komitetów i partii, któ-
rzy niby przypadkiem przechadzają 
się wokół tężni i obserwują, jakie 
poparcie ma kandydat na burmistrza 

Pyrzyc. Zapewne pierwsze miotły w 
ręce wezmą zwolennicy Daniela Za-
horenki, bo na ich pracę i głosy kan-
dydat powinien liczyć najbardziej. 
Tak czy owak, Zahorenko zafundo-
wał sobie niechcący badanie opinii 
publicznej i dziś już powinien się 
martwić. Jeśli zwolenników będzie 
tylko tyle, co kilka rodzin, to będzie 
kłopot wizerunkowy. Jako dzienni-
karz nie mam nic przeciwko sprząta-
niu i dbaniu o czystość w Pyrzycach, 
ale ja akurat jestem z innej miejsco-
wości i sprzątam u siebie. Mój ko-
lega z TVK AURA Piotr Ćwikliński 
sprząta w Rzepnowie, wiec musi pan 
panie Danielu zabiegać o te media, 
których dziennikarze są bardziej py-
rzyccy, ale oni chyba też nie przyjdą 
z miotłami. Na zakończenie zwracam 
się do pana Daniela, by podobny apel 
ogłosił pan za rok, ale tylko w przy-
padku, kiedy pan przegra. Wtedy ja 
też przyjadę i choć nie moja wioska, 
to pomogę panu sprzątać.

Pozdrawiam sprzątających
Ryszard Tański   
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Sonda Kozielice

Sam chodzę na grzyby. Potra-
fię rozróżnić trujące od jadalnych. 
Te, które nazbieram przyrządza 
w domu mama. Można też grzyby 
sprzedać.

Ja nie chodzę na grzyby. U nas 
w domu tato jest grzybiarzem. A je-
żeli chodzi o przetwory z grzybów, 
to robimy marynowane.

Nie lubię chodzić na grzyby, ale 
jeść lubię suszone i marynowane.

U mnie w domu nikt nie chodzi 
na grzyby. Sam nie lubię ich zbie-
rać, ale jeść owszem. Najczęściej 
spożywam marynowane. Nie znam 
się też na grzybach, ale korzystam z 
porad innych.

Nie chodzę już na grzyby, bo je-
stem za stara. Nie rozpoznaję nawet 
podgrzybków. Rozróżniam tylko 
kurki i pieczarki. Lubię jeść te, 
które dostanę od innych.

„Na grzyby, na grzyby...?”

Pracownicy firm, które startują 
w przetargach na zamówienia pu-
bliczne, mają mieć obecnie lżej. No-
welizacja prawa zamówień publicz-
nych daje podmiotom publicznym 
możliwość wymagania, aby zadanie 
realizowane było przy pomocy pra-
cowników zatrudnionych na umowę 
o pracę. Jest to pomysł rządu na 
walkę z tzw. umowami śmieciowymi, 
czyli umowami innymi niż umowa o 
pracę (np. umowa zlecenie, umowa 
o dzieło), które radykalnie wypierają 
stosunek pracy z polskiego rynku – 
na niewątpliwą szkodę pracowników.

Niestety, wykonywanie zamó-
wienia przy pomocy osób zatrudnio-
nych na umowę o pracę nie jest obo-
wiązkiem podmiotów organizują-
cych przetarg. Mają one jedynie takie 
prawo. Jeżeli jednak takie oczekiwa-
nie zostanie wpisane do dokumentów 
przetargowych przedsiębiorca może 
oddelegować do jego bezpośredniego 
wykonania jedynie osoby związane 
z nim na podstawie umowy o pracę. 
Oznacza to, że osoba, która jest za-
trudniona, np. przy robotach budow-
lanych w ramach zamówienia pu-
blicznego w oparciu, np. o umowę o 

dzieło, może zgłosić swoją sytuację 
zamawiającemu, a ten z kolei musi 
wyciągnąć wobec przedsiębiorstwa 
stosowne konsekwencje. Oznacza to, 
że osoby zatrudnione przy zamówie-
niach publicznych mogą zostać ob-
jęte całym szeregiem przywilejów 
prawa pracy, takich jak: odprowadza-
nie stosownych składek, odpowiedni 
czas pracy, uwzględnienie zasad bez-
pieczeństwa i higieny pracy. Co wię-
cej, umowy na realizację zamówie-
nia publicznego zawarte na okres 
dłuższy niż rok, skutkują otwarciem 
przed pracownikiem możliwości 
podwyższenia uposażenia z powodu 
podwyżki wynagrodzenia minimal-
nego. W przypadku takiej zmiany 
możliwe jest odpowiednie podnie-
sienia ceny przetargowej zawartej w 
kontrakcie. 

Pozostali pracownicy w dalszym 
ciągu pozostawieni są sami sobie. 
Państwo ani nie zamierza wywrzeć 
stosownej presji na przedsiębiorcach, 
ani – co wydaje się bardziej racjo-
nalne – nie zmniejsza kosztów pracy, 
co zachęciłoby firmy do skierowania 
się w stronę znacznie bardziej kosz-
townych umów o pracę.

W obecnym stanie prawnym pra-
cownik może skorzystać z uprawnień 
wynikających z art. 22  Kodeksu pracy 
i zwrócić się do Sądu Pracy o usta-
lenie istnienia stosunku pracy, który 
ukryty został pod nazwą umowy cy-
wilnoprawnej. Przepisy tego artykułu 
stanowią, że jeżeli obowiązki danej 
osoby polegają na świadczeniu na 
rzecz pracodawcy pracy określonego 
rodzaju, pod kierownictwem praco-
dawcy i pobiera za to wynagrodzenie, 
to mamy do czynienia ze stosunkiem 
pracy bez względu na to, jak zostaną 
nazwane umowy między pracodawcą 
a pracownikiem. Takie pracownik na 
dzień dzisiejszy posiada uprawnie-
nie.  Jego realizacja oznacza jednak 
konflikt z pracodawcą – zakończenie 
współpracy. Zatem, mało kto korzy-
sta z tego rozwiązania.

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
Tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl

Zmagania z umowami śmieciowymi
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Sonda Warnice

Ogólnie mówiąc znam się na 
grzybach. Kiedyś zdarzyło mi się 
nazbierać szatanów. Zdarzyło się 
to jeden raz, bo znajomi przebrali i 
powyrzucali. 

Lubię chodzić na grzyby. Jak 
tylko nadarzy się okazja, to jeż-
dżę na grzybobrania. Chętnie jem 
grzyby gotowane.

Nie chodzę i nie lubię chodzić 
do lasu. Nie mam pojęcia o grzy-
bach. Nie lubię zapachu gotujących 
się grzybów. 

Nie znam się na grzybach, to-
też nie chodzę ich zbierać. Mój zięć 
zawsze dobre grzyby przywozi. 
Wtedy chętnie je przygotuje i zjem. 

Nie chodzę na grzyby, ale lubię 
je jeść. Gdy mieszkałem w Kielec-
kiem, to chodziłem na grzybobra-
nie. Tam było dużo lasów, a ja mia-
łem wtedy 12 lat. 

„Na grzyby, na grzyby...?”

33 uczniów pyrzyckiego Gimna-
zjum Mistrzostwa Sportowego wraz             
z opiekunami uczestniczyło w so-
botę, 30 sierpnia, w inauguracji Mi-
strzostw Świata w piłce siatkowej 
mężczyzn Polska 2014.

Wśród atrakcji przygotowanych 
przez organizatorów imprezy była 
próba bicia Rekordu Guinnessa w 

liczbie osób odbijających piłkę w jed-
nym czasie   i miejscu. Do próby bi-
cia rekordu przystąpiły 1953 osoby, 
które odpowiednio wcześniej zo-
stały zweryfikowane w specjalnym 
systemie. Sama próba trwała 10 se-
kund i na chwilę obecną trwają we-
ryfikacje specjalnej komisji, co do 
ważności i prawidłowości prze-

biegu. Poprzedni rekord został usta-
nowiony także w Polsce i wynosił 
372 osoby. Na pamiątkę tego wy-
darzenia każdy uczestnik otrzymał 
piłkę oraz koszulkę. Kolejną atrakcją 
wyjazdu do Warszawy był udział w 
ceremonii otwarcia  i meczu otwar-
cia. Uczniowie pyrzyckiego Siatkar-
skiego Ośrodka Szkolnego wspie-
rali wspólnie z 62000 kibiców Pol-
ską reprezentację w meczu z Serbią, 
który, jak wiadomo, zakończył się 
wynikiem 3:0.Atmosfera panująca 
na stadionie Narodowym była nie-
samowita, dostarczyła wielu wzru-
szeń i sportowych doznań. Wspólne 
odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego 
przez tak dużą liczbę kibiców było 
niesamowitym przeżyciem zarówno 
dla uczniów, jak i opiekunów. Chwile 
spędzone na Narodowym na zawsze 
pozostaną w pamięci uczestników 
wycieczki do Warszawy.

Rafał Krzentowski

Widać, że jakoś słabo mu to idzie, 
bo całkiem na boku co kilka tygodni 
robi „prywatne” mitingi, na które za-
prasza grupy z różnych środowisk, 
do których chce dotrzeć ze swoim 
przesłaniem. We wrzeniu Olech też 
zaplanował wałowanie elektoratu  
i to w tym samym miejscu co zwy-
kle, czyli na stadionie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Nasza redak-
cja oczywiście postanowiła spraw-
dzić, czy kolejne wyborcze pranie 
mózgów było zorganizowane przez 
burmistrza Olecha czy Jurka Ole-
cha.  „Odpowiadając na Pana zapy-
tanie w piśmie uprzejmie informuję iż 
Pan Marek Olech odpłatnie korzystał 
z  obiektów sportowych tj. z terenu 
rekreacyjnego w dniu 05.09.2014r. 
Została dokonana wpłata w wyso-
kości 150 zł, na kwitariusz OSiR  
w dniu 05.09.2014r (nr. 1409229). 
Na chwilę obecną Pan Marek Olech 
nie rezerwował żadnego obiektu 

administrowanego przez OSiR.  
Pozdrawiam Renata Michalska”

Zapewne gdyby nawet Olech pla-
nował jakieś manewry wyborcze, to 
pani Renata nic by nie powiedziała.  
A skoro idzie ocieplenie, to może 

prywatny Olech znowu coś urządzi na 
stadionie albo wróci do hali, by wa-
łować wyborców, których mu naj-
wyraźniej po czterech latach rządów 
znacznie ubyło.

PP 

„Wałowanie” 
wyborcze               

dokończenie ze str. 1

Od początku września w punk-
cie informacyjnym Urzędu Miej-
skiego w Lipianach można nabyć 
monografię Lipian zatytułowaną Li-
piany i okolice poprzez wieki (do 
1945 roku) z exkursem o polskich 
pionierskich latach 1945-1950 (Li-
pianach „powiatowych”), której au-
torem jest profesor Edward Rymar. 
Jest to druga w powiecie pyrzyckim 
monografia, pierwsza wydana została 
kilka lat temu przez Gminę Pyrzyce, 
napisana została jako pierwsza część, 
napisanie drugiej jak na razie Urząd 
nie zleca. Lipiańskie wydawnictwo 
jest do nabycia w cenie 40 złotych  
i z kupnem należy się spieszyć, bo 
wydrukowano książkę w nakładzie 
tylko 250 egzemplarzy. „Proszę się 
nie martwić, jeżeli zostanie sprze-
dany nakład, mamy wykonane ma-
tryce i możemy dokonać dodruku” – 
powiedział burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski pomysłodawca wy-
dania monografii. 

PP  

Mamy kolejną monografię

Profesor Edward Rymar i burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski
 podczas prezentacji  monografii
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Sonda Bielice

Jestem zapaloną grzybiarką, ale 
do lasu nigdy nie chodzę sama, bo się 
boję. Nazbierane grzyby przyrządzam 
na wiele sposobów. 

„Na grzyby, na grzyby...?”

Chodzę na grzyby, ale w tym roku 
jeszcze nie byłem. Jak już nazbieram, 
to część zasuszę, a resztę zagotuję i 
włożę w słoiczki. Mogę je później 
użyć jako dodatki do różnych potraw.

Ja na grzyby już nie chodzę, ale 
mam syna, który jest zapalonym grzy-
biarzem i rybakiem. Od ósmej klasy 
już do lasu chodził. Jak przyniesie 
grzyby, to sam zasuszy i zamarynuje. 

Już na grzyby nie chodzę, ale bar-
dzo dobrze się na nich znam. Dawniej 
do lasu sam chodziłem, nie brałem ni-
kogo dla towarzystwa.

Bardzo lubię chodzić do lasu na 
grzyby. W naszym lesie jest dużo ko-
zaków, podgrzybków i zajączków. Jak 
nazbieram, to zasuszam i przecho-
wuję na święta do kapusty. 

23 września podczas obrad Se-
sji Rady Miejskiej w Lipianach, bur-
mistrz Lipian i przewodniczący Rady 
w imieniu swoim, a także wszyst-
kich zgromadzonych  podziękowali 
pani Anecie  Binkowskiej za pełnie-
nie funkcji radnej w kadencji 2010 – 
2014. Rezygnacja z mandatu radnej 
spowodowana była podjęciem no-
wych obowiązków zawodowych. Na 
tej samej sesji radny Edward Micha-
lak poinformował zgromadzonych, 
że z powodów zdrowotnych nie bę-
dzie już uczestniczył w pracach Rady 
Miejskiej w Lipianach do zakończe-
nia kadencji. W dniu 24 września, 
podczas spotkania w gabinecie bur-
mistrza Lipian i w obecności prze-
wodniczącego Rady Miejskiej, radny 
Edward Michalak otrzymał podzię-

Pochwały dla OSP Lipiany
i podziękowania dla radnych 

kowania za wieloletnie pełnienie 
funkcji radnego Rady Miejskiej w 
Lipianach. 

Podczas obrad, strażakom z 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Li-
pianach, został uroczyście przeka-
zany sprzęt do ratownictwa drogo-
wego - cały zestaw to nożyce hydrau-
liczne z osprzętem marki WEBER. 
Podczas przekazania nowoczesnego 
sprzętu komendant powiatowy PSP 
bryg. inż. pan Mirosław Rabiega, po-
chwalił obecne władze OSP za duże 
zmiany i aktywność. Miejmy na-
dzieję, że po ubiegłorocznych wpad-
kach z awariami wozów strażackich, 
już nigdy taka sytuacja nie będzie 
miała miejsca.

PP

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach bryg. 
inż. Mirosław Rabiega przekazał sprzęt prezesowi Ochotniczej Straży Po-
żarnej panu Zygmuntowi Ziajce oraz burmistrzowi Lipian Krzysztofowi 
Boguszewskiemu.

W pierwszej wersji miał być re-
alizowany jeszcze przed wakacjami, 
ale zapach słońca i plaż był mało 
mobilizujący, i dla pomysłodawców,  
i potencjalnych gość. W ubiegłym 
tygodniu „słowo droższe od pienię-
dzy” stało się mottem programu. 
Do studia zaproszone zostały: Ro-
mana Herman, Agnieszka Odachow-
ska, Marzena Podzińska, Anetta Głu-
chowska – Masłyk, która wyraziła 
zgodę na uczestnictwo, ale w dzień 
nagrania odmówiła w nim udziału, 
a szkoda. W programie było oczywi-
ście o polityce, bo przecież wszyst-
kie panie gdzieś kandydują, ale było 
też o kulturze i sposobach na odprę-
żenie. Zachęcamy do obejrzenia pro-
gramu, który jest już dostępny w py-
rzyckiej kablówce a także w Interne-
cie na stronie TVK AURA. Czekamy 
oczywiście na opinie. Kolejny Py-
rzycki Babilon w pierwszych dniach 
października.

PP

dokończenie ze str.1

„Harcerski Start” 2014 - 2015
W dniach 26 - 27 września odbył 

się „Harcerski Start”, rajd inauguru-
jący rok harcerski 2014/2015. Orga-
nizatorem rajdu była jedyna w po-
wiecie 42 DH Wędrowcy z Lipian, 
a celem przybliżenie historii i legend 
związanych z Lipianami oraz pozna-
nie miasta i okolic. 

W rajdzie udział wzięło 5 drużyn 
z hufca Myślibórz tj. 6 DH „Wszę-
dobylska”, z hufca Barlinek: 20 DH 
„Lotna”, 6 DH „Sokół”, 6 WDH 
„Złota Szekla” z Wałcza oraz gospo-
darze, czyli 42 DH „Wędrowcy” z 
Lipian. W piątek nocą harcerze prze-
szli ulicami miasta odnajdując li-
piańskie zabytki oraz poznawali li-
piańskie legendy, w sobotę rano wy-
ruszyli na trasę wokół jeziora Wądół. 
Spotkanie zakończyło się na przy-
stani żeglarskiej, gdzie uczestnicy 
przy ognisku mogli delektować się 
grochówką i kiełbaskami. W rajdzie 
zwyciężyła 20 DH „Lotna” z Myśli-
borza, drugie miejsce zajęła drużyna 
z Barlinka a trzecie drużyna z Lipian.

Z harcerskim pozdrowieniem
czuwaj! 

drużynowa Aneta Binkowska
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.
„Na grzyby, na grzyby...?”

Bardzo lubię chodzić na grzyby. 
Zawsze chodzę w towarzystwie, 
bo sama gubię się w lesie. Zebrane 
grzyby gotuję i zamrażam na sosik. 

Chodzę do lasu na grzyby, ale 
tylko z rodzicami. Ogólnie nie 
znam się na grzybach, ale bardzo 
lubię je jeść. Najczęściej przyrzą-
dzamy smażone kanie. 

Kiedyś częściej chodziliśmy do 
lasu. Znamy się na grzybach. Od-
różniamy trujące od jadalnych. Tru-
jącego grzyba ślimak nie zje. 

Kiedyś się chodziło na grzyby. 
W naszym wieku już się grzybów 
nie je. U nas w rodzinie syn namięt-
nie zbiera. Jednak w tym roku posta-
ramy się wybrać na grzybobranie.

Lubię szukać grzybów w le-
sie. Najprawdopodobniej zbieram 
grzyby jadalne. Najchętniej chodzę 
w towarzystwie. Żona przyrządza 
grzyby na wiele sposobów, nato-
miast ja tylko je oczyszczam.

Prezentowana widokówka 
jest nieco nietypową, je-
żeli chodzi o historię jej  

obiegu. Zważywszy, że na awer-
sie mamy do czynienia z zabu-
dowaniami miejscowości Letnin, 
nieco dziwić może starannie opi-
sany rewers, z adresem zamieszka-
nia odbiorcy - Almy Lipke, miesz-
kanki … Letnina!  Oczywiście wi-
dokówka pozbawiona jest znaczka 
i pieczęci pocztowych - no bo kto 
niby chciałby wysyłać widokówkę 
z Letnina do Letnina z wykorzysta-
niem urzędu pocztowego?  W przy-
padku  nas, czyli społeczeństwa ży-
jącego w tzw. „e-czasach”, nikogo 
szczególnie nie powinno to dzi-
wić. Normalnym stało się bowiem, 
że codziennie, statystycznie wy-
syłamy i otrzymujemy kilka SMS 

-ów od przyjaciół i znajomych - ale 
już taka forma komunikowania się 
z  najbliższymi, nierzadko zamiesz-
kujących nawet pod jednym adresem 
przez telefon i SMS-y, to bardzo po-
dobny przypadek do przedstawionej 
historii z kartką wysłaną z Letnina do 
Letnina. Należy również pamiętać, 
że kartki pocztowe były bardzo po-
pularnym środkiem korespondencji 
w pierwszej połowie XX wieku. 

Prezentowana kartka jest bogato 
zdobioną, wieloobrazkową wido-
kówką z licznymi zabudowaniami 
miejscowości. Widzimy na niej rów-
nież wnętrze kościoła wzniesionego 
już w drugiej połowie XIII wieku 
(wielokrotnie przebudowywanego). 
Na pierwszej fotografii widać w dal-
szej perspektywie jego nieistniejącą 
już wieżę. Wieża ta była budowlą 
dwukondygnacyjną, zwieńczoną 

ośmiobocznym, prześwitowym heł-
mem z latarnią. Pierwotnie 3 dzwony, 
1744 i 1767 wykonał ludwisarz Jo-
hann Heinrich Scheel ze Szczecina. 
Zegar na wieży kościelnej w 1865 
roku był autorstwem zegarmistrza 
Bauer-a z Pyrzyc.

W 1915 roku wieża kościelna ule-
gła całkowitemu zniszczeniu w wy-
niku pożaru (od uderzenia pioruna). 

Na rewersie prezentowanej wi-
dokówki oprócz danych adresata, z 
wykorzystaniem tzw. „długich adre-
sów” (miejsce do korespondencji, nie 
jak obecnie,  można było szukać wy-
łącznie obok zdjęć na awersie) znaj-
dują się dane producenta i rok wyda-
nia kartki – Photographie und Verlag 
von Franz Conradt Berlinchen (Barli-
nek), 1902.     

Pozdrowienia z Letnina wysłane
do pewnej mieszkanki… Letnina
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W październiku gmina Przelewice wspólnie z Fundacją  „Przyjaciele Czte-
rech Łap”  planuje przeprowadzić bezpłatną AkcjęSterylizacji i Kastracji 
Zwierząt.

W związku z powyższym mieszkańcy gminy Przelewice  do dnia 
10.10.2014 r.  mogą zgłaszać w Urzędzie Gminy Przelewice pok. nr 17 - psy 
i koty do bezpłatnych zabiegów. Warunkiem przeprowadzenia dofinansowa-
nego zabiegu jest wypełnienie przez właściciela zwierzęcia wniosku o dofi-
nansowanie sterylizacji oraz oświadczenia dotyczącego wykonania zabiegu 
sterylizacji/kastracji.

PP

Sołtys wsi Bielice oraz Rada 
Sołecka zorganizowała w 

sobotę 27 września obok sali wiej-
skiej w Bielicach Święto Pieczo-
nego Ziemniaka. Impreza rozpo-
częła się o godz. 17:00. Jak nam 
przekazał sołtys wsi Bielice pan 
Stanisław Ryszard Wądołowski, 
impreza jest organizowana co-
rocznie od 8 lat i cieszy się dużym 
powodzeniem.

Założeniem pomysłu było 
nie tylko podtrzymanie tradycji 
święta pieczonego ziemniaka, ale 
również integrowanie środowiska. 

Główną atrakcją było oczywi-
ście przygotowywanie różnora-
kich potraw z ziemniaków oraz 
ich degustacja. Darmowym po-
częstunkiem był dodatkowo bi-
gos, przyrządzony osobiście przez 
samego sołtysa. Pomogła Rada 

Rodziców, która 
przygotowała sto-
isko dla dzieci z po-
pcornem, watą cu-
krową i słodyczami. 

Licznie zgroma-
dzone dzieci wraz 
z rodzicami wesoło 
spędzały czas przy 
ognisku. W impre-
zie brał udział rów-
nież wójt gminy Bie-
lice pan Zdzisław 
Lech Twardowski. 
Od godziny 19:00 
zaplanowana była 
zabawa taneczna, 
która trwała do 
późnych godzin 
nocnych.

M.G.

   

27 września odbyło się uroczy-
ste spotkanie z okazji nadania sztan-
daru Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Obrytej oraz jej 60-lecia dzia-
łalności. O godz. 13:30 przy straż-
nicy miała miejsce zbiórka pocztów 
sztandarowych i dalej przemarsz 
drogą główną do kościoła. O godz. 
14:00 odprawiona została uroczysta 
msza św. z poświęceniem sztanda-
rów, po mszy poczty sztandarowe i 
pododdziały zostały wprowadzone 
na miejsce uroczystości, po uro-
czystym meldunku dowódcy uro-
czystości naczelnika Grzegorza Ni-
zio nastąpiło podniesienie na maszt 
flagi państwowej. Pani wójt gminy 
Warnice Anna Hackiewicz – Gęb-
ska odczytała w imieniu fundato-
rów akt fundacji sztandaru i przeka-
zała go prezesowi OSP. Następnie 
zaproszono fundatorów do symbo-
licznego wbijania gwoździ pamiąt-
kowych w drzewiec sztandaru oraz 
wpisywania się do księgi pamiąt-
kowej. Przewodniczący Komitetu 
Fundacji Sztandaru uroczyście wrę-
czył Panu Prezesowi ZOW ZOSP 
RP Dariuszowi Guszczenko sztan-
dar ufundowany przez społeczeń-
stwo Gminy Warnice dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej jako wy-
raz najwyższego uznania. Sztan-
dar jest symbolem odwagi, męstwa, 
ofiarności i poświęcenia. To do-
wód wdzięczności za strażacki trud. 
Oprócz sztandaru Prezydium Za-
rządu Głównego ZOSP RP nadało 
też m.in.: „Złoty Znak Związku 
OSP” druhowi Ryszardowi Micha-
lakowi, „Złoty Medal za Zasługi dla 

UROCZYSTOŚĆ
60-LECIA OSP OBRYTA

Pożarnictwa” druhowi Marcinowi 
Klentak, „Odznakę Strażaka Wzo-
rowego” druhom Tomaszowi Ciem-
cioch, Adamowi Nawojskiemu, Da-
widowi Nowak, Danielowi Nowak, 
„Odznakę za wysługę lat” druhom 
Adamowi Majtczak, Bogdanowi 
Kisiel, Piotrowi Michalak, Mieczy-
sławowi Hackiewicz, Sławomirowi 
Majtczak, Wiesławowi Urban, Pio-
trowi Majtczak, Bartoszowi Gon-
czarow, Marcinowi Maligłówka, 
Łukaszowi Sadowskiemu, Grzego-
rzowi Nizio, Przemysławowi Nizio, 
Michałowi Gonczarow oraz wyróż-
nienia za zaangażowanie w działal-
ność na rzecz mieszkańców. Uro-
czyście strażakom z OSP przeka-
zano również zestaw ratownictwa 
technicznego oraz drogowego. 

Po tej wyjątkowej uroczystości 
organizatorzy zaprosili wszystkich 
gości na ciepły posiłek w ramach 
festynu strażackiego. Ogromne gra-
tulacje dla Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Obrytej za dotychczasową 
działalność, życzymy dalszych suk-
cesów i wytrwałości. 

Fundatorzy sztandaru: Jan 
Chmielewski, Zbigniew Dębczak, 
Anna Hackiewicz – Gębska, Mał-
gorzata i Mieczysław Hackiewicz, 
Paweł Kuncewicz, Iwona i Leszek 
Kuźmińscy, Adam Lachowicz, Wal-
demar Lubiński, Danuta Matyja-
sik, Urszula i Rajmund Nowak, 
Aneta i Artur Pniewscy, Marek Ro-
żyński, Mirosław Skrobek, Jerzy 
Mielczarek. 

M.G.



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                               



 10                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                               1.10.2014

§ PRAWO  I  GOSPODARKA
dokończenie ze str. 1

 Widząc narastający upór z mojej 
strony, Jerzy Marek Olech kandydat 
na burmistrza z BKWWJMO zgodził 
się na pytania, dzięki czemu wszyscy 
spokojnie usiedli i zaczęła się pre-
zentacja kandydatów. W jej trakcie 
usłyszeliśmy z ust burmistrza mię-
dzy innymi – „Drodzy Państwo, pod-
jąłem decyzję, aby kandydować po 
raz drugi na burmistrza Pyrzyc, po-
nieważ uważam, że te rzeczy, te czyn-
ności i te sprawy, które zostały zała-
twione w tej kadencji, która praktycz-
nie już dobiega końca, predysponują 
mnie i jak gdyby obligują do tego, 
żebym dalej był burmistrzem Pyrzyc  
i żeby rozwój naszej gminy szedł wła-
śnie w tym kierunku, który został za-
początkowany”. Dowiedzieliśmy się 
także, że za wszystkie klęski w gmi-
nie odpowiada opozycja w Radzie 
Gminy Pyrzyce – „…że nie będzie 
dochodziło już do takich sytuacji, ja-
kie mają miejsce obecnie, w obec-
nej kadencji, że zdecydowana więk-
szość radnych obecnej kadencji jest 
w opozycji do mnie, do tej osoby, 
która sprawuje władzę w mieście. 
Chciałbym właśnie, aby ta nowa ka-
dencja była zupełnie inna, jeżeli cho-
dzi o współpracę między radą a bur-
mistrzem. A pamiętam, kiedy 4 lata 
temu mówiłem podobnie. Niestety, 
nie udało się osiągnąć takiego poro-
zumienia, ponieważ pewne względy 
polityczne zadecydowały o tym, że 
nie mogliśmy razem współpracować. 
Radni chcieli iść inną drogą. Czę-
sto były to decyzje nie mające opar-
cia w rzeczywistości. Często były to 
decyzje, które były spowodowane 
pewnymi naciskami politycznymi”.  
Nic dodać - nic ująć. W kolejnej ka-
dencji, gdyby Olech wygrał, nie ma 
być opozycji, wszyscy mają go ko-
chać, bo jego czynności obligują i 

predestynują. Po zakończeniu krót-
kich CV kandydatów wstałem po-
nownie, by przystąpić do pytań i tu 
znowu, po usłyszeniu początku nie-
wygodnego pytania o sprawę pani 
Haliny Marciniak, pan pełnomoc-
nik BKWWJMO oznajmił, że py-
tań się nie przewiduje (mimo wcze-
śniejszej deklaracji Olecha). I znowu 
po krótkim spięciu, Olech po raz 
drugi tego samego wieczoru oznaj-
mił, że oddaje się w ręce dziennika-
rzy. Po pytaniu rozluźniającym do 
Olecha z innej redakcji, po raz drugi 
przystąpiłem do zadawania pytań i 
udało mi się je jakoś przeforsować  
i uzyskać nie tylko skromne odpo-
wiedzi, ale i pouczenia. „… Pan się 
puszy, widzę że pan ma w swoim zwy-
czaju, no bo na każdym jednym spo-
tkaniu, które pan prowadził, to jest 
pana styl taki pracy… Niepotrzeb-
nie pan wprowadza taką atmosferę. 
Ja myślę, że spokojnie, spokojnie to 
nie jest potrzebne. Pana nastawienie 
do mnie jest od dawien dawna znane 
i dalej ppan je prezentuje takie, ja-
kie jest” – pouczał mnie kandydat 
na burmistrza Jerzy Marek Olech z 
BKWWJMO, po czym przeszedł do 
kontrataku i sam zaczął mi zadawać 
pytania o to, czemu pytam go o to - 
a nie o inne sprawy. Jaki czas, jaka 
władza takie pytania. Pan burmistrz 
zapomniał, że na konferencji to 
dziennikarze zadają pytania. Sami je 
układają a nie Olech, ale to może ja-
kieś przyzwyczajenia z innych redak-
cji. Po moim „występie”, bo nie był 
to normalny dialog, do pytań przystą-
pił Piotr Ćwikliński z TVK AURA. 
Jego spór o to: czy pytania mają być, 
czy nie - ominął, ale nie ominęła go 
filiżanka gorącej kawy, którą na sie-
dzącego i wsłuchanego w Olecha 
Ćwiklińskiego wylał stojący za nim 

pan Kurowski (mąż dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Mielęcinie). Sytu-
acja dla Ćwiklińskiego wrząca i emo-
cjonująca. Osobiście wolałem kłótnie 
z Olechem od gorącej filiżanki. Był 
to w mojej ocenie przypadek, a pan 
Kurowski, mimo że w ocenie Olecha 
jest po drugiej stronie barykady niż 
ja, nie spiskował przeciwko Ćwikliń-
skiemu, a jedynie popchnięty przez 
gościa restauracji stał się przypadko-
wym uczestnikiem całego zdarzenia. 
Gdyby wtedy organizatorzy mieli 
klasę, przeprosiliby Ćwiklińskiego,  
a nie naśmiewali się z tego, co w od-
ruchu powiedział, czy wykrzyczał. 
A pan operator kamery zatrudniony 
przez BKWWJMO nie wykrzyki-
wałby do Ćwiklińskiego, że wyłączył 
mamie, czy babci kablówkę, bo co 
kablówka i babcia miała wspólnego 
z całym zajściem. Nie byłoby przede 
wszystkim bzdurnego zmanipulowa-
nego oświadczenia pełnomocnika 
Mariusza Szymkowicza, które już 
kilka godzin po konferencji zawisło 
w internecie, a w którym słyszymy 
– „Podczas prezentacji kandyda-
tów Bezpartyjnego Komitetu Wybor-
czego Wyborców Jerzego Marka Ole-
cha doszło do prowokacji – mówi z 
ekranu monitora pan Szymkowicz, 
po czym na ekranie widzimy zmon-
towany nocą fragment ze spotkania. 
Najważniejszym elementem montażu 
video jest podkreślenie wypowiedzi 
przypadkowego gościa konferencji, 
uczestnika zajścia z filiżanką, który 
popchnął Kurowskiego i powiedział 
do oblanego kawą Ćwiklińskiego – 
„Temu panu słoma z butów wycho-
dzi”. Totalnie oburzyła mnie druga 
część komentarza pana pełnomoc-
nika, która brzmi – „Jak państwo za-
uważyliście pan Piotr Ćwikliński 
świadomie i z premedytacją zakłócił 
spotkanie kandydatów na radnych 
naszego komitetu. Jest nam bardzo 
przykro, że po raz kolejny staliśmy 
się ofiarami terroru medialnego, w 
momencie kiedy jesteśmy na samym 
początku kampanii wyborczej. Zwra-
cam się do państwa z apelem o za-
chowanie normalności w codziennym 
życiu. Pragniemy stworzyć sprawny 
samorząd w myśl zasady zgoda bu-
duje a partnerstwo służy rozwojowi”.

Próbując zrozumieć, co chciał 
powiedzieć Mariusz Szymkowicz, to 
myślę, że pełnomocnik i jego moco-
dawcy sugerują, że Piotr Ćwikliński z 
premedytacją zaplanował oblanie się 
gorącą kawą, wyreżyserował osobę 
postronną (tego od słomy w butach), 
która pchnęła pana Kurowskiego, by 
ten oblał kawą siedzącego Ćwikliń-
skiego. Kabaret Moralnego Niepo-
koju byłby z pana dumny. „Jest nam 
bardzo przykro, że po raz kolejny sta-
liśmy się ofiarami terroru medial-

nego” - tymi słowy pan pełnomocnik 
zapewne chce zasugerować, że część 
pyrzyckich mediów wytoczyła jakąś 
święta wojnę wobec Jerzego Marka 
Olecha. Na koniec ocena konferen-
cji. To totalnie nieprzyjazna atmos-
fera, zagmatwanie sytuacji przez na-
zwanie jej briefingiem, spieranie się 
z dziennikarzami o to, czy mogą za-
dawać pytania, czy nie mogą, po-
uczanie przez Jerzego Marka Olecha 
dziennikarzy, jakie pytania powinni 
zadawać, udział rodziny urzędniczej 
w ataku słownym na dziennikarzy 
i brak reakcji na takie zachowanie 
prowadzących konferencję. To tylko 
kilka uwag do organizatorów pseudo- 
konferencji prasowej czy briefingu. 
Nie rozumiem uporu pana pełnomoc-
nika Mariusza Szymkowiacza i orga-
nizatorów, którzy za wszelka cenę nie 
chcieli dopuścić do zadawania pytań 
przez dziennikarzy, przecież pan bur-
mistrz bierze miesięcznie od czterech 
lat prawie 8 tysięcy złotych na rękę, 
chwali się swoimi osiągnięciami za 
okres kadencji (także podczas konfe-
rencji), więc dlaczego poprzez swo-
ich ludzi broni się przed pytaniami. 
Organizatorom zabrakło klasy, a cała 
sytuacja ich przerosła. Takie przy-
padkowe oblanie, mogło się zdarzyć 
wszystkim i wszędzie. Wystarczyło 
zamiast inwektyw i docinek kierowa-
nych w stronę Ćwiklińskiego, prze-
prosić, chwilę porozmawiać i tyle. 
Na koniec powiem, że mimo moich 
słownych utarczek z panem Kurow-
skim, broniącym Olecha przed py-
taniami muszę przyznać, że jako je-
dyny pokazał, że można inaczej… Po 
zakończeniu konferencji, już pod nie-
obecność Piotra Ćwiklińskiego, pod-
szedł do mnie z prośbą o przekazanie 
jemu przeprosin za oblanie kawą. Jak 
więc te przeprosiny i przyznanie się 
do przypadkowego incydentu mają 
się do oświadczenia pełnomocnika 
Szymkowicza? Coś chyba już na po-
czątku jest w komitecie nie tak i to 
chyba nie media są temu winne. Jak 
tak dalej pójdzie, Restauracja Park, 
po zakończeniu kampanii wyborczej 
stanie się chyba, takim kultowym 
miejscem spotkań, gdzie będą przy-
chodzić goście i opowiadać gdzie, 
kiedy i przy którym stoliku ktoś ko-
goś oblał kawą, czy czymś innym. 
To trochę jak wizyta w warszaw-
skiej restauracji Sowa i Przyjaciele 
słynnej z afery podsłuchowej, gdzie 
dziś przychodzą tłumy na posiłek i na 
wycieczkę.

RT

Kawą
czy
herbatą?
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Jak już informowaliśmy, Olech w 
maju tego roku skierował dwa pry-
watne akty oskarżenia pierwszy prze-
ciwko mnie - Ryszardowi Tańskiemu 
redaktorowi naczelnemu Dwuty-
godnika Puls Powiatu i Ryszar-
dowi Grzesiakowi przewodniczą-
cemu Rady Miejskiej w Pyrzycach 
za publikacje anonimu pracowników 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, 
skarżących się na warunki pracy w tej 
instytucji. W maju, Olech kieruje ko-
lejny akt oskarżenia, już tylko prze-
ciwko redaktorowi naczelnemu Ry-
szardowi Tańskiemu, za artykuł pod 
tytułem „To nam burak wypromo-
wał miasto”. Pierwszą sprawę skie-
rował do sądu w Pyrzycach a drugą 
do Sądu Okręgowego w Szczecinie. 
22 września w pyrzyckim sądzie od-
było się posiedzenie pojednawcze w 
którym uczestniczyli: Jerzy Marek 
Olech jako oskarżyciel prywatny, Ry-
szard Grzesiak oskarżony, Ryszard 
Tański oskarżony i mecenas Kacper 
Matlak reprezentujący oskarżonych. 
Na pytanie Sądu: czy jest jakaś inna 
forma zadośćuczynienia Olchowi, by 
ten odstąpił od oskarżenia? Usłysze-
liśmy, że żąda on przeprosin w me-
diach i wpłaty jakiejś kwoty na rzecz 
PCK. Jak słusznie zauważył mece-
nas Kacper Matlak, zgoda na takie 
propozycje byłaby jednoznaczna z 

przyznaniem się do winy. Sprawa 
zakończyła się brakiem pojednania. 
Kolejne spotkanie na sali sądowej z 
Olechem odbędzie się 29 paździer-
nika, już z udziałem świadków. Jeżeli 
chodzi o moją solową sprawę z Ole-
chem za artykuł o życzeniach z oka-
zji Dnia Kobiet, to Sąd Okręgowy 
w Szczecinie zadecydował przeka-
zać ten temat do sądu w Pyrzycach. 
„W tej sprawie istotne jest, jak wy-
kazano we wniosku, a mianowicie – 
wszystkie osoby podlegające wezwa-
niu na rozprawę zamieszkują z dala 
od sądu właściwego w świetle obo-
wiązujących przepisów, blisko nato-
miast sądu wskazanego we wniosku 
(w Pyrzycach). W takich, zatem uwa-
runkowaniach względy ekonomii pro-
cesowej wskazują na celowość prze-
kazania sprawy innemu sądowi rów-
norzędnemu, tj. Sądowi Rejonowemu 
w Stargardzie Szczecińskim VII Za-
miejscowemu Wydziałowi Karnemu 
z siedzibą w Pyrzycach”. – Czytamy 
w uzasadnieniu decyzji Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie. Czyli kolejna 
moja sprawa z Olechem odbędzie się 
w Pyrzycach.   

RT

Zachodniopomorski Lider 
Ekologii – to tytuł i nagroda dla 
naszej gminy. Laur w kategorii  
efektywność odebrał wójt gminy 
Przelewice Marek Kibała.

W dniu 16 września 2014 r. od-
była się Gala podczas I Międzynaro-
dowego Forum Ekologicznego w Ko-
łobrzegu. Na Gali zostały ogłoszone 
wyniki konkursu pt. ,,Zachodniopo-
morski Lider Ekologii”. Gmina Prze-
lewice aplikowała w kategorii ,,Pro-
jekty charakteryzujące się wysokimi 
wartościami osiągniętych efektów 

ekologicznych i rzeczowych uzyska-
nych w toku realizacji i eksploatacji”. 
Decyzją komisji konkursowej gmina 
Przelewice zajęła IV miejsce i otrzy-
mała nagrodę w wysokości 30 tys. zł .

Podczas uroczystości gminę Prze-
lewice reprezentował wójt gminy 
Przelewice Marek Kibała.

To dla nas duże wyróżnienie 
i satysfakcja z osiągniętego suk-
cesu, a jednocześnie nowe wy-
zwanie do podejmowania kolej-
nych przedsięwzięć na rzecz po-
prawy stanu środowiska.
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SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe, znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 (budynek Urzędu Pracy). 
Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

Tegoroczne gminne Dożynki 
gminy Przelewice odbyły się 14 
września na boisku sportowym w 
Żukowie i połączone były z im-
prezą popularyzującą działania reali-
zowane w ramach PO RYBY 2007-
2013 przez Lokalną Grupę Rybacką 
Stowarzyszenie „SIEJA”, której 
Gmina jest członkiem.

Uroczystość dożynkowa rozpo-
częła się mszą świętą, koncelebro-
waną przez Proboszcza ks. kanonika 
Mirosława Gębickiego w kościele 
parafialnym w Żukowie, a oprawę 
muzyczną wykonał pan Waldemar 
Klemenski. Tradycyjnym zwyczajem 
wójt gminy  przekazał proboszczowi 
chleb do poświęcenia, który otrzymał 
od starostów dożynek, prosząc o od-
prawienie mszy świętej dziękczynnej 
za tegoroczne plony oraz w  intencji 
rolników i mieszkańców gminy. Sta-
rościną dożynek była Aleksandra Po-
korska, a starostą Rafał Klewin.  Po 
mszy świętej zespoły: „Mali Doli-
czanie”  i „Złota Jesień” poprowa-
dziły barwny korowód dożynkowy z 
przedstawicielami sołectw do miej-
sca imprezy.

Wójt gminy Marek Kibała otwie-
rając tegoroczne dożynki powi-
tał przybyłych na uroczystość do-
żynkową gości i licznie przybyłych 
mieszkańców, w sposób szczególny 
witał rolników. W swym wystąpieniu 
podziękował za zakończone żniwa 
oraz za cały rok pracy rolnikom, 
działkowcom, pszczelarzom a także 
tym wszystkim, którzy na rzecz wsi  
i rolnictwa pracują. Podziękował 
również mieszkańcom gminy za 
udział w uroczystości dożynkowej  
i za pięknie przygotowane wieńce. 
Następnie wójt gminy zaprosił sta-
rostów dożynek i sołtysów do wspól-
nego dzielenia się chlebem. 

W trakcie uroczystości tradycyj-
nie odbył się konkurs wieńców do-
żynkowych. Oryginalne prace oce-
niała komisja, która wyłoniła zwy-
cięzców konkursu. Najpiękniejszy 
okazał się wieniec sołectwa Kosin  
i to właśnie on zdobył pierwsze miej-
sce, drugie sołectwo Żuków, a trzecie 
Lubiatowo. Dla laureatów konkursu 

wójt gminy ufundował nagrody pie-
niężne w postaci bonów, w wysoko-
ści: 500 zł za pierwsze miejsce, 400 
zł za drugie i 300 zł za trzecie oraz 
wyróżnienia i dyplomy dla wszyst-
kich sołectw, które  przygotowały 
wieńce. 

Po zakończonej części obrzędo-
wej rozpoczęła się część artystyczna 
Święta Plonów. Jako pierwsze z pięk-
nie przygotowanym programem ob-
rzędów dożynkowych wystąpili: ze-
spół dziecięcy „Mali Doliczanie” 
(pod kierunkiem Katarzyny Kawka 
i Pawła Zająca) i dzieci z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Żukowie 
(pod kierunkiem Małgorzaty Błasz-
czyk, Edyty Kozdraś i Waldemara 
Klemenskiego), a następnie zespoły 
folklorystyczne: „Złota Jesień” z Do-
lic i „Jutrzenka” z Przelewic. Zain-
teresowaniem cieszył się też występ 
grupy tanecznej ZUMBA na czele  
z  Pauliną Kołosowską.  Gwiazdą 
wieczoru był kabaret Spółka    z o.o. 
w obsadzie: Mariusz Czajka, Olga 
Borys i Maciej Robakiewicz. Na za-
kończenie imprezy odbyła się za-
bawa taneczna, którą poprowadził 
do późnych godzin nocnych zespół 
„Live Daniel’s Band”.

Podczas dożynek można było 
skosztować darmowej ryby wędzo-
nej, bigosu i grochówki przygotowa-
nej przez państwo Marię i Zdzisława 
Stasiaczyków. Były też inne liczne 
atrakcje przygotowane przez orga-
nizatorów oraz aktywne sołectwa  
i stowarzyszenia, w tym m.in. swoj-
skie pierogi i pyszne ciasta, tęczowy 
ogródek a w nim klaun, wytwornica 
baniek, konkursy rysunkowe i malo-
wanie twarzy oraz mnóstwo innych 
atrakcji. Była też zbiórka pieniędzy 
zorganizowana przez Sołectwo Prze-
lewice na schronisko dla zwierząt.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się konkursy dożynkowe z na-
grodami, które prowadził Grzegorz 
Sykuła. Dodatkową atrakcją imprezy 
był konkurs dojenia sztucznej krowy 
o miano najlepszego dojarza/ki, który 
relacjonowała Beata Kowalewska. 
Najlepszym udojem, w czasie mi-
nuty, mógł pochwalić się Jakub Sit-

kowski z wynikiem 1,600 litra oraz 
Wiktoria Duk z wynikiem 1,500 li-
tra. W trakcie dalszej części imprezy 
dożynkowej ogłoszono wyniki kon-
kursu na ,,Najładniejszy ogród 2014’’ 
- zwycięzcom wręczono nagrody,  
a byli to: za I miejsce - Edyta Gajew-
ska ze Ślazowa. Natomiast w tym 
roku komisja konkursowa przyznała 
ex aequo trzy - II miejsca dla Lecha 
Małasa z Przelewice, Krzysztofa Dą-
bek z Laskowa i  Cecylii i Ryszarda 
Fysz.

Ponadto z inicjatywy Komitetu 
organizacyjnego PSE „Wyrównajmy 
szanse” zorganizowano zbiórkę pu-
bliczną cegiełek. Pieniądze ze sprze-
daży cegiełek przeznaczone będą na 

organizację czasu wolnego dla dzieci 
i młodzieży z terenu gminy. Nagrodę 
główną dla zwycięzcy ufundował 
wójt gminy.

Serdeczne podziękowania wójt 
gminy skierował do wszystkich osób, 
które aktywnie włączyły się w or-
ganizację dożynek gminnych, w 
szczególności: sponsorom, jednost-
kom OSP Lubiatowo, pielęgniar-
kom SPZOZ Przelewice, mediom, 
osobom biorącym aktywny udział 
w dożynkach, pani dyrektor Marle-
nie Żelaskowskiej i pracownikom 
PSP Żuków a także Radzie Sołec-
kiej i mieszkańcom Żukowa oraz 
pracownikom urzędu i jednostkom 
podległym.

PP

PIOTR SZYMAŃSKI ROZMAWIAŁ
Z MISTRZEM  LEKKOATLETYKI
WOJCIECHEM PIWOWARCZYKIEM 
 

P.S.: POWIEDZ WOJTKU, JAK DŁUGO UPRAWIASZ TEN SPORT? 
W.P. :Witam Piotrze. Lekkoatletykę uprawiam od 13 roku życia, od 7 lat.
P.S.: POWIEDZ MI, JAK CZĘSTO TRENUJESZ? 
W.P.: Trenuję jeden lub dwa razy dziennie, w zależności czy jest to okres 
przygotowawczy czy okres startowy.
 P.S.: JAK UDAJE SIĘ TOBIE POGODZIĆ NAUKĘ ZE SPORTEM? 
W.P.: Obecnie studiuję  na Wydziale Kultury Fizycznej w Szczecinie na 
kierunku Wychowanie Fizyczne. Oczywiście nie jest łatwo pogodzić studia 
z treningami, bo również podczas roku akademickiego mam zgrupowania 
sportowe, ale da się pogodzić studia z treningiem. 
P.S: JAKIE SĄ TWOJE DOTYCHCZASOWE OSIĄGNIĘCIA?
W.P.: Jestem  czwartym zawodnikiem Mistrzostw Polski, medalistą Mi-
strzostw Polski LZS 
a także strefowych Mistrzostw Polski (makroregionu) oraz wielokrotnym 
mistrzem województwa.

 
Wojtku dziękuję bardzo za rozmowę
 i życzę kolejnych sukcesów. 
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SPORT

W dniach 19 - 20 września w Te-
resinie, pod Warszawą rozegrano 
Mistrzostwa Polski w zapasach styl 
wolny. Piotr Soroka zawodnik LKS 
SPARTAKUS, tegoroczny medalista 
Mistrzostw Polski Seniorów, zdobył 
swój kolejny medal uzyskując tytuł 
WICEMISTRZA POLSKI JUNIO-
RÓW (w kat. wag. 60 kg). Piotr Kę-
dziora (w kat. wag. 55 kg) uplaso-
wał się na trzecim miejscu zdobywa-
jąc swój pierwszy medal w Mistrzo-
stwach Polski. V miejsca zdobyli: Ja-
kub Czaja (w kat. 66 kg) oraz Ma-
ciej Piwoni (w kat. 74 kg). W kat.50 
kg VIII miejsce zdobył Tomasz Śliż.  
W klasyfikacji klubowej LKS SPAR-
TAKUS Pyrzyce uplasował się na 
wysokim IV miejscu, na 40 sklasy-
fikowanych klubów w kraju. To ko-
lejny sukces zapaśników z Pyrzyc i 
trenerów. Czekamy na kolejne suk-
cesy naszych sportowców.

PP

 Soroka Piotr Wicemistrzem Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym

W dniach 6 i 7 września na Sta-
dionie Miejskim w Pyrzycach odbyła 
się druga edycja piłkarskich zma-
gań „MLEKOVITA CUP ” o Puchar 
Prezesa Spółdzielni Mleczarskiej 
MLEKOVITA. 

W sobotę 6 września rozgrywali 
swój turniej chłopcy z rocznika 2005, 
gdzie udział wzięło 12 drużyn z te-
renu woj. zachodniopomorskiego jak 
również i lubuskiego, gdzie obok 
dwóch zespołów AP SOKÓŁ stanęły 
do zmagań drużyny: Arkonia Szcze-
cin, Hanza Goleniów, ABC Futboli 
Dębno Lub., Akademia Mistrzów 
Futbolu Szczecin, Polonia Słubice, 

Salos Szczecin, Brazil da Bola Star-
gard Szcz., Żaki Szczecin, UKP Zie-
lona Góra. Turniej otworzył przed-
stawiciel głównego sponsora, czyli 
Spółdzielni Mleczarskiej Mlekovita 
pan Krzysztof Skowroński. W trakcie 
turnieju organizatorzy zadbali także o 
inne atrakcje jak np. lekcja Chilide-
ringu prowadzona przez instruktorkę 
ze Studia Zdrowia i Urody „Fanabe-
ria” czy pokazowy mecz rozegrany 
przez najmłodszych adeptów Akade-
mii Piłkarskiej Sokół Pyrzyce z rocz-
nika 2006 / 2007, a dla wszystkich 
przybyłych widzów została zorgani-
zowana „Caffeteria”, w której serwo-

wano aromatyczną kawę, przepyszne 
ciasta domowego wypieku, smaczną 
grochówkę, czy kiełbaski z grilla. Po 
emocjonujących pojedynkach pił-
karskie zmagania rocznika 2005 wy-
grała drużyna SOKOŁA zdobywając 
jednocześnie najważniejsze trofeum, 
czyli Puchar Prezesa SM MLEKO-
VITA. W drugim dniu turnieju, czyli 
w niedzielę w szranki stanęli chłopcy 
z rocznika 2004, gdzie również przy-
było 12 drużyn: Stilon Gorzów, Ga-
via Choszczno, Football Academy 
Szczecin, Orzeł Międzyrzecz, Arko-
nia Szczecin, ABC Futbolu Dębno, 
Łucznik Strzelce Krajeńskie, Salos 

Szczecin, Akademia Piłkarska Reissa 
Szczecinek, Akademia Mistrzów Fut-
bolu Szczecin oraz dwa zespoły So-
koła. Podobnie jak w sobotę przygo-
towano dodatkowe atrakcje, a miano-
wicie Konkurs sprawnościowy, gdzie 
nagrodą były koszulki z logo AP So-
kół Pyrzyce oraz pokaz różnych ty-
pów motocykli zakończony efektow-
nym przejazdem wokół tafli boiska. 
Tak jak w sobotę można było sma-
kować wspaniałe wypieki podawane 
przez rodziców naszych małych pił-
karzy. Niestety na tym podobieństwa 
się skończyły, gdyż przewrotny los 
nie pozwolił tak jak w sobotę wy-
grać niedzielnych zmagań, a całko-
wicie zasłużone zwycięstwo zdobyli 
chłopcy z ABC Futbolu Dębno Lu-
buskie. Nasi chłopcy zakończyli roz-
grywki na miejscach 7 i 11. Wspa-
niała słoneczna pogoda tak w sobotę, 
jak w niedziele skłoniła wielu pyrzy-
czan do przyjścia na stadion i kibico-
wania małym piłkarzom. 

Cały turniej był wspaniałym 
przykładem jak miło i przyjemnie 
można spędzić weekend w Pyrzy-
cach, a to wszystko za sprawą współ-
organizatorów i partnerów Akade-
mii Piłkarskiej Sokół Pyrzyce, czyli: 
Spółdzielni Mleczarskiej MLEKO-
VITA, Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pyrzyce, Studia Zdrowia i Urody FA-
NABERIA, Zakładom Mięsnym ZY-
BAŁA z Tetynia oraz Firmie, PRE-
STO z Pyrzyc, którym składamy ser-
deczne podziękowania. Dziękuję bar-
dzo nauczycielom ze szkoły podsta-
wowej, którzy zorganizowali i pro-
wadzili Konkursy Sprawnościowe 
a szczególnie paniom: Bożenie To-
łoczko, Eryce Kędziora, Gabrieli 
Czaja, Justynie Pawłowskiej. Ser-
deczne podziękowania dla wszyst-
kich motocyklistów biorących udział 
w pokazie a w szczególności Panom 
Darkowi Lichocie i Danielowi Pasz-
kiewiczowi. Na szczególne podzię-
kowania za organizację całego tur-
nieju zasługują rodzice młodych pił-
karzy, którzy przez dwa dni zmagań 
dokonywali rzeczy karkołomnych, 
aby wszystko przebiegało sprawnie 
i bez zakłóceń. Na zakończenie so-
botnich zmagań podczas dekoracji 
zwycięskich drużyn ze strony przed-
stawiciela SM MLEKOVITA padły 
bardzo ważne słowa - a mianowicie 
- że druga edycja Mlekovita Cup nie 
jest ostatnią i że spotkamy się za rok. 
Tak więc już teraz zapraszam Pań-
stwa na kolejne piłkarskie zmagania 
w turnieju MLEKOVITA CUP. A za-
nim to nastąpi pojawią się inne im-
prezy organizowane przez AP Sokół, 
na których nie może Państwa zbrak-
nąć i na które bardzo gorąco zapra-
szam zapewniając, że będą obfitować 
w wiele emocji i dostarczą niezapo-
mnianych wrażeń.

Pozdrawiam serdecznie
Prezes AP SOKÓŁ

Mirosław Stasiak

Od góry: Maciej Piwoni, Piotr Soroka, Piotr 
Kędziora; na dole: Śliż Tomasz, Eugeniusz Klim-
czak, Jakub Czaja



 15                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                               

Wyniki drużynowe
GIMNAZJADA

dziewczęta:
I m ZS Kozielice  912 pkt
II m ZSP Bielice  840 pkt
III m PG Pyrzyce  633 pkt
IV m ZS Lipiany  571 pkt
V m GMS Pyrzyce  490 pkt
VI m G Warnice  487 pkt
VII m PG Przelewice  477 pkt
chłopcy:
I m PG Pyrzyce  831 pkt
II m ZS Kozielice  795 pkt
III m ZSP Bielice  751 pkt
IV m PG Przelewice  730 pkt
V m G Warnice  651 pkt
VI m ZS Lipiany  516 pkt

LICEALIADA
dziewczęta:
I m ZS nr 1 Pyrzyce  980 pkt
II m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 711 pkt
chłopcy:
I m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 1078 pkt
II m ZS nr 1 Pyrzyce  1000 pkt
III m ZS Lipiany  317 pkt

SPORT

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

SZKOLNA LIGA LEKKOATLETYCZNA
Powiatowy Międzyszkolny Ośro-

dek Sportowy oraz ZS nr 2 CKU w 
Pyrzycach byli organizatorami finału 
powiatowego Szkolnej Ligi Lekko-
atletycznej dla szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Zawody od-
były się 24 września 2014 roku na 
obiektach sportowych CKU. Była 
to pierwsza oficjalna impreza rangi 
powiatowej rozgrywana na stadio-
nie lekkoatletyczno – piłkarskim tej 
szkoły. Niektórzy mogą być zdzi-
wieni tym faktem, bo przecież obiekt 
ten wybudowano kilkadziesiąt lat 
temu, jednak docierając do wiary-
godnych źródeł okazało się, że ofi-
cjalne zawody lekkoatletyczne na 
szczeblu powiatu miały w tym dniu 
swoją premierę. Duża w tym zasługa 
dyrektora szkoły, kierownika admini-
stracyjnego oraz nauczycieli wycho-
wania fizycznego, którzy dołożyli 
wszelkich starań, aby zawody prze-
biegały płynnie oraz bezpiecznie.

Już po raz drugi, pyrzycki PMOS 
połączył lekkoatletyczne zawody 
w ramach Gimnazjady i Licealiady. 

Dzięki temu, uczniowie szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych mogą 
wspólnie rywalizować w trakcie jed-
nych zawodów. Kolejnym plusem ta-
kiego łączenia jest większa frekwen-
cja, wzrasta też ranga imprezy. Orga-
nizatorzy postanowili rozegrać rzut 
oszczepem oraz dyskiem na głównej 
płycie boiska, co wcale nie było ła-
twym zadaniem. Chodziło oczywi-
ście o bezpieczeństwo startujących, 
jednak wysoka świadomość uczniów 
pozwoliła bezpiecznie je rozegrać. 
Były to zawody drużynowe, wyła-
niające najlepszą szkolną reprezenta-
cję w kategorii dziewcząt i chłopców. 
Wśród szkół gimnazjalnych najlep-
sze lekkoatletki w tym roku szkol-
nym uczą się w ZS Kozielice, zaś 
chłopcy w PG Pyrzyce. Natomiast 
szkoły ponadgimnazjalne podzieliły 
się zwycięstwem. I tak: lekkoatletki 
z ZS nr 1 Pyrzyce odebrały puchar za 
zwycięstwo, a lekkoatleci z ZS nr 2 
CKU otrzymali puchar za pierwsze 
miejsce w kategorii chłopców.

Piotr Olech

Pod wodzą trenera Henryka Pełki 
na Mistrzostwach Europy w Lidzie - 
Białoruś w dniach 19-21 września re-
welacyjnie spisała się ekipa młodych 
sportowców LKS SPARTAKUS w 
Pyrzycach. W wadze 50 kg w grupie 
młodziczek tytuł Mistrzyni Europy 
wywalczyła Patrycja Dyszkiewicz. 
Utalentowana zawodniczka, uczen-
nica Publicznego Gimnazjum w Py-
rzycach jest wychowanką trenerów 
Henryka Pełki i Izabeli Burdy. 

Dwa następne medale, 
zdobyte w kolorze brązowym 
są udziałem sióstr - bliźnia-
czek Wiktorii i Weroniki Mać-
kowiak, mieszkanek miejsco-
wości Stare Chrapowo w gmi-
nie Bielice, podopiecznych 
Leszka Domszego. Wiktoria 
Maćkowiak w walkach indy-
widualnych, w wadze + 65 kg, 
w grupie kadetek uplasowała 
się na trzecim miejscu. Drugi, 
brązowy medal zdobyły sio-
stry walcząc w turnieju dru-
żynowym. Wysoką V lokatę 
w tych mistrzostwach uzyskał 
Cuper Antoni w kat. wag. 75 
kg w grupie kadetów. Gratu-
lacje dla zawodniczek i za-
wodników oraz zdolnej parze 
trenerskiej.

PP

Od lewej: Wiktoria Maćkowiak,  
Antoni Cuper, Weronika Maćkowiak, 
trener Henryk Pełka

Patrycja Dyszkiewicz 
z wiceprezesem Jarosławem Czają 
i trenerem Eugeniuszem 
Klimczukiem
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20 września 2014 r. po general-
nym remoncie, nastąpiło uroczyste 
otwarcie świetlicy wiejskiej w Sta-
rym Przylepie. Prace remontowe wy-
konane zostały w tym rokua a współ-
finansowane były z funduszy UE w 
ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2007-2013. W uro-
czystości uczestniczyli zaproszeni 
sołtysi, radni Rady Gminy Warnice, 
Jan Chmielewski - radny Rady Po-
wiatu, Agnieszka Odachowska oraz 
oczywiście mieszkańcy miejscowo-
ści Stary Przylep. Wójt Anna Hackie-
wicz-Gębska oraz przewodniczący 
Rady Gminy Marek Brodowski ser-
decznie podziękowali wszystkim 
osobom, które angażowały się w re-
mont świetlicy, w końcowe prace wy-
kończeniowe i porządkowe. Szcze-
gólne podziękowania skierowane zo-
stały do sołtys Ewy Gamułkiewicz, 
radnej Anny Żyłki, Niny Okoniew-
skiej, Anety Olszak, Jadwigi Woliń-
skiej, Beaty i Czesława Fiałko, Anny 
Wiśniewskiej, Barbary Tyczkowskiej 
oraz Agnieszki Głowackiej. Podzię-
kowania skierowane zostały rów-
nież do inspektora nadzoru - Piotra 
Różańskiego oraz przedstawiciela 
wykonawcy – Jarosława Kraśniań-
skiego. Po uroczystym przecięciu 

wstęgi, świetlica została poświęcona 
przez proboszcza Arkadiusza Strejko. 
Rada sołecka oraz mieszkańcy przy-
gotowali poczęstunek w postaci ciast 
oraz wędlin własnego wyrobu. Przy-
gotowana została również degusta-
cja dziczyzny, z której całkowity do-
chód przeznaczony został na rzecz 
Igi Majewskiej. 

Wszyscy uczestnicy wysłuchali 
koncertu piosenek biesiadno-ludo-
wych w wykonaniu zespołu śpie-
waczego JAWOREK z Rzepnowa 
oraz zespołu BIESIADA z Warnic. 
Nowo wyremontowana świetlica zo-
stała doskonale przyjęta przez licz-
nie zgromadzonych mieszkańców 
Starego Przylepu, jak i gości cieka-

wych nowego wyglądu świetlicy. 
Podczas uroczystości można było 
obejrzeć wystawę fotografii, która 
przedstawiała wygląd świetlicy 
wiejskiej przed rozpoczęciem prac 
remontowych.

Krótkie informacje na temat in-
westycji: 1. Złożenie wniosku o do-
finansowanie w biurze Stowarzy-
szenia LGD Ziemia Pyrzycka na-
stąpiło w ramach naboru trwają-
cego 09-30.09.2013 r. Tytuł projektu:  
„A może troszkę więcej kultury - re-
mont i przebudowa świetlicy wiej-
skiej w Starym Przylepie, gm. War-
nice”. Wniosek uzyskał najwyższą 
średnią liczbę przyznanych punktów 
z pośród wniosków złożonych w tam-
tym naborze (26,00 pkt). 2. Umowa 
o przyznanie dofinansowania pomię-
dzy Samorządem Województwa Za-
chodniopomorskiego a Gminą War-
nice podpisana została 18.05.2014 
r.- kwota dofinansowania 271 202,00 
zł (kwota całkowita operacji na eta-
pie umowy wynosiła 416 973,33 zł 
brutto). 3. Umowa z wykonawcą ro-
bót budowlanych firmą Remontowo 
– Budowlaną K.J. Jarosław Kraśniań-
ski, Bylice, 74-200 Pyrzyce podpisana 
została 27.05.2014 r.

Remont świetlicy podzielony 
został na dwa etapy. Etap pierwszy, 
sprowadzał się do wewnętrznej aran-
żacji pomieszczeń, w celu polepsze-
nia funkcjonalności świetlicy wraz z 
wydzieleniem kotłowni na opał stały. 
Drugi etap prac, obejmował wyko-
nanie elewacji wraz z wykonaniem 
podbitki i dociepleniem budynku.

PP


